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Deltag i
Foreningernes dag
Der kan være stor værdi i at samarbejde med kommunen om at
arrangere en ”Foreningernes dag”. Med dette redskab vil du blive klædt
på til at arrangere en dag, hvor byens foreninger arbejder sammen om at
sætte foreningslivet på dagsordenen.
Inspiration til planlægning af en lokal Foreningernes dag
Tidsforbrug: 1-2 aftenmøder

Vejledning
I dette redskab får du råd og vejledning til, hvordan du kan planlægge en fælles dag for alle foreningerne i
kommunen. Derudover får du et par eksempler på, hvordan andre har gjort før dig. Tiden du skal afsætte til det
kan variere meget – både fra kommune til kommune, men også alt efter hvor store ambitioner I har for dagen.
Hvorfor skal vi arrangere Foreningernes dag?
•
•
•
•
•

Mulighed for kommunen for at vise mangfoldigheden af foreninger i lokalområdet frem
Lokalområdets foreninger får mulighed for at profilere sig
Mange foreninger = liv og aktiviteter = mange nysgerrige = potentielt mange nye medlemmer
God mulighed for at skille sig ud fra mængden af foreninger med alternative aktiviteter
Arrangementet kræver ikke stor planlægning, men det giver gode muligheder for synlighed

Sådan gør du:
1)

Tag først emnet op i din egen lokalforening. Ønsker I, at der er en fælles dag, hvor alle kommunens
foreninger kan promovere sig på samme tid og inden for samme geografiske område?

2)

Kontakt dit lokale samråd og præsentér idéen for dem (Se: http://www.samraadet.dk/lokale-samrad).
Foreningernes Dag er en oplagt opgave for det lokale samråd/ BUS, da synlighed er et fælles behov. I
står også stærkere over for kommunen, hvis I koordinerer arrangementet. Har I ikke et samråd,
kontakt da Jeres kontaktperson i kommunen og fortæl vedkommende om Jeres idé. Du skal bruge din
kommunale kontaktperson til at booke et centralt område, hvor I kan afholde Foreningernes Dag.
Forsøg at få plads i midtbyen og meget gerne på en lørdag, hvor der i forvejen er mange mennesker til
stede. Det kan også være, at kommunen allerede har et initiativ, der ligner Foreningernes Dag.

3)

Send indbydelse til alle foreninger i byen. (Dette kan evt. gøres af den kommunale kontaktperson.)
Sørg for at indbydelsen kommer ud i god tid, da frivillige foreninger jo ofte har en travl kalender. Husk
at skrive en dato for sidste tilmeldingsfrist i indbydelsen.

4)

Nyd dagen og se hvor mange mennesker som egentlig gerne vil lave frivilligt arbejde!
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Eksempler

Foreningernes dag i Esbjerg
Hvem: Samtlige frivillige foreninger i Esbjerg i samarbejde med kommunen
Første lørdag i september hvert år arrangerer Esbjerg kommune, i samarbejde med de lokale foreninger og
Cityforeningen, en fælles dag for foreningerne. Hver forening har denne lørdag mulighed for at stille en bod op i
gågaden. Her kan de promovere deres egen forening gennem aktiviteter og forskellige happenings.
Når alle foreninger stiller op samtidigt, skaber det liv i gågaden, og det tiltrækker mange nysgerrige og
potentielle medlemmer.

Foreningernes dag på Bornholm
Hvem: Folkeoplysende foreninger i samarbejde med kommunen
Folkeoplysningsudvalget på Bornholm tog i 2012 initiativ til en årlig Foreningernes dag på Bornholm. Dagen
bliver arrangeret i samarbejde med kommunens idræt- og fritidsforvaltning, som sørger for invitation, kontakt
til pressen og sætter rammerne for dagen. I 2012 blev det arrangeret som et marked, hvor foreningerne kunne
præsentere sig med en stand, ligesom der var plads til aktiviteter. På Bornholm har man også valgt september
som et godt tidspunkt for Foreningernes dag, da foreningerne her er helt oppe i gear efter sommerferien og klar
til nye børn/medlemmer/frivillige.

Frivillig Fredag i Danmark
Hvem: Alle frivillige foreninger i Danmark. Mange kommuner er engageret i dagen.
I 2011 fik Danmark sin første nationale frivillighedsdag. Den kaldes Frivillig Fredag og afholdes sidste fredag i
september. Formålet er at synliggøre og anerkende det frivillige arbejde. Frivilligrådet hjælper bl.a. med at skabe
kontakten til kommunerne og landets frivilligcentre samt fortælle alle de gode historier. Fx om politikere der
har været i praktik i en forening. Din forening kan også få besøg af en politiker – det kaldes ”politikerpraktik”.
I 2012 har aktiviteterne i forbindelse med Frivillig Fredag spredt sig til hele ugen, så flere kan være med til at
fejre det frivillige arbejde. I kan selv vælge, hvordan I vil deltage. Ud over at I får vist andre, hvad I laver i din
forening, så er det også en god måde at komme i dialog med kommunen på. Nogle holder Åbent Hus, deltager
i Frivilligmarked, uddeler priser til Årets Frivillig.
Andre ideer: Gourmetmad på bål på byens torv, hyggelig bålaften sammen med andre foreninger, byløb for
nogle skoleklasser eller en anden aktivitet, der inviterer nye med til en sjov aktivitet i din forening.
Du kan være med til at vise din forening frem næste år på Frivillig Fredag. Læs mere på:
www.frivilligfredag.dk
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Frivillighedsdag i Høje-Taastrup
Hvem: alle foreninger i Høje-Taastrup
En paraply-organisation for foreninger i Høje Taastrup (”Frivillighedsdagen”) står bag en årlig frivillighedsdag
og markerer sig også i løbet af året med andre spændende arrangementer. Som medlem har man også adgang
til en fælles grejbank med borde, bænke, pavilloner m.v. Som medlem betaler man et symbolsk beløb for
håndtering og vedligeholdelse af grej.
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